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 :از آغاز تا کىًنممتاز ي کم بضاعت   َای داوشگاٌ ابه سیىا بٍ داوشجًیانکمکگسارشی از 

داًطگاُ اتي سیٌا تِ دلیل هاّیت غیش اًتفاعی خَیص، تِ غَست ٍاقعی ٍ اساسی دس ساستای اسایِ خذهات 

کٌذ. هی تَاى سایگاى تشای داًطجَیاى هستعذ ٍ کن دس آهذ فعالیت هیآهَصضی خَب ٍ اسصاى ٍ حتی 

 ضاخع ّای کلی ایي فعالیت سا تِ ضشح ریل ًطاى داد:

یک تخص هْن اص  ٍ تکویل صیشتٌا سیساتاتي سیٌا ایي است تعذ اص ساخت تأ الف. تشًاهِ اغلی داًطگاُ

ٍ افشاد کن دس آهذ اختػاظ دّذ تا تِ ایي تِ تحػیل فشصًذاى خاًَادُ ّا   سَد حاغل اص عَایذ خَد سا

ٍسیلِ دستشسی تِ تحػیل سا تشای افشاد هستعذ دس سطح ٍسیع فشاّن کٌذ ٍ تِ ایي تشتیة عذالت آهَصضی 

گیشد، پس تِ غَست طثیعی تشای ایي اهش هْن اختػاظ چَى سَد آى تِ هَسساى تعلق ًوی تِ ٍجَد آیذ.

گیشد، لزا تِ خَدی خَد صهیٌِ اسایِ تواهی سَد تِ سشهایِ گزاس تعلق هی ّای اًتفاعیهی یاتذ، اها دس داًطگاُ

اًِ گًَِ هَسسات ٍجَد ًذاسد. دس حال حاضش اتي سیٌا تعذ اص داًطگاُ اهشیکایی یگچٌیي خذهتی دس ایي

 است. چَى گَّشضاد ًیض اًتفاعی ضذ. داًطگاُ داخلی غیش اًتفاعی

خَیص دس حال حاضش دس هیاى ضص داًطگاُ تشتش کاتل تا اسایِ تْتشیي  ب. اتي سیٌا تِ دلیل غیش اًتفاعی تَدى

 کٌذ. ایي ٍاقعیت دس جذٍل ضواسُ یک ًطاى دادُ ضذُ است.آهَصش، کوتشیي فیس سا دسیافت هی

شَد کِ داًشگبُ اثي سیٌب ػلی رغن پبیِ ػلوی قَی، کوتریي فیس را در ثر اسبس ایي جذٍل هشخض هی

کٌذ. ثِ ّویي جْت فرزًذاى خبًَادُ ّبی فقیر ٍ کن درآهذ در داًشگبُ اثي ریبفت هیهیبى ایي داًشگبُ ّب د

ثبشٌذ در ٍاقغ اغلت هحظالى در داًشگبُ اثي سیٌب ثب اهکبًبت ػلوی خَة، ّسیٌِ کن هظرٍف تحظیل هی

 ثبشٌذ.سیٌب از خبًَادُ ّبی فقیر ٍ کن درآهذ هی

جٌذیي ًَع تَسس ٍ تخفیف دس هضد تحػیلی سا طشاحی هِ ج. تا ایي ٍجَد هطاتق احکام فػل ّفتن اساسٌا

 ضًَذ.ٍ اجشا کشدُ است کِ دس اهاسّای ریل ًطاى دادُ هی

   
 

 

 : در میان پىج داوشگاٌ برتر کابلداوشگاٌ ابه سیىا تحصیلی فیس  .1

 تعداد کریدت زمان سمستر رشته های اسم دانشگاه شماره
 هر سمستر تفاوت فیس فیس هر سمستر

 افغانی افغانی

1 
 13,000 16 چهارنین هاه حقىق، علىم سیاسی و اقتصاد دانشگاه ابن سینا

215,000 
 228,000 16 چهارنین هاه حقىق، علىم سیاسی و اقتصاد دانشگاه اهریکایی ها

       
2 

 13,000 16 چهارنین هاه حقىق، علىم سیاسی و اقتصاد دانشگاه ابن سینا
14,800 

 27,800 18 چهارنین هاه حقىق، علىم سیاسی و اقتصاد کاتبدانشگاه 

       
 7,000 13,000 16 چهارنین هاه حقىق، علىم سیاسی و اقتصاد دانشگاه ابن سینا 3
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 20,000 18 چهارنین هاه حقىق، علىم سیاسی و اقتصاد دانشگاه خاتن النبیین

       
4 

 13,000 16 چهارنین هاه اقتصادحقىق، علىم سیاسی و  دانشگاه ابن سینا
46,400 

 شش هاه حقىق، علىم سیاسی و اقتصاد دانشگاه کاردان
 

59,400 

       
5 

 13,000 16 چهارنین هاه حقىق، علىم سیاسی و اقتصاد دانشگاه ابن سینا
17,000 

 چهارنین هاه حقىق، علىم سیاسی و اقتصاد دانشگاه رنا
 

30,000 
 

 :دانشگاه ابن سینا ی کاملبورسیو ىا .1

 130 تب کٌَى .ًیبزهٌذ ٍ فقیر داًشجَیبىّیئت هَسسیي داًشگبُ اثي سیٌب ثرای  کبهلثَرسیِ  (1

 .از ایي ثَرسیِ استفبدُ ًوَدُ اًذ داًشجَ

ایي از  داًشج101َ تب کٌَى ثرای ّر سوستردر سطح داًشکذُ ّب  ثرتر داًشجَیبى کبهلثَرسیِ  (2

 .داًشجَ ثرتر استفبدُ کردُ اًذ ثَرسیِ

در ایي ثَرسیِ ثرای هقطغ هبستری )ثرای هؤسسِ تحظیالت ػبلی حکوت ثبدغیس   کبهلثَرسیِ  (3

آرهبى ػذالت خَاّی، اختظبص یبفتِ در هطبثقت ثب م، ٍچبرچَة اػطبی ثَرسیِ ثِ هٌبطق هحر

 داًشجَ از ایي ثَرسیِ استفبدُ کردُ است. 2تب کٌَى . (است

 

 

 دانشگاه ابن سیناتخفیف  -2

تخفیف ، کبرهٌذاى اداری داًشگبُ، فبهیل شْذا ٍ هؼلَلیي، شَراّبی قَهی ثرترثرای هحظالى اثي سیٌب 

 در ًظر گرفتِ است:فیس تحظیلی ّسیٌِ در 

 از ایي تخفیف داًشجَ 110 تب کٌَى تخفیف 50%در سطح داًشکذُ ّب  (دٍم ًورُ ّب) ثرترهحظالى  (1

 .استفبدُ کردُ اًذ

از ایي تخفیف  داًشجَ 101تب کٌَى تخفیف  25%)سَم ًورُ ّب( در سطح داًشکذُ ّب  ثرترهحظالى  (2

 .استفبدُ کردُ اًذ

از ایي تخفیف  داًشج72َ تب کٌَى 90ثبالتر از %ًورات آى  یظذیداًشجَ ثرتر. فثرای  فی% تخف15 (3

 استفبدُ کردُ اًذ.

َ از داًشج 52.  تب کٌَى ٍ کن ثضبػتًیبزهٌذ  ثرای داًشجَیبىاز طرف داًشگبُ  30ٍ % 50تخفیف % (4

 ایي تخفیف استفبدُ کردُ اًذ.

ثرای رشتِ ّبی تجرثی ثِ  40رشتِ ّبی ػلَم اًسبًی ٍ %کن ثضبػت در ثِ هحظالى  30تخفیف % (5

داًشجَ از ایي تخفیف استفبدُ کردُ  182) هؼرفی شذُ اًذ ثٌیبد اهبم حسیيکِ از طرف داًشجَیبى 

 .اًذ(
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 9) اثي سیٌب ثرای هقطغ هبستریسبثق  داًشجَیبىٍ  اداری داًشگبُ تخفیف ثرای کبرهٌذاى %15  (6

 داًشجَ از ایي تخفیف استفبدُ کردُ اًذ(

 330) ثرای هحظالى هقطغ لیسبًس 10هقطغ هبستری ٍ % داًشجَیبىتخفیف فبهیلی ثرای  %15 (7

 داًشجَ از ایي تخفیف استفبدُ کردُ اًذ(

 هحظالى کِ ثیشتر از دٍ ًفر داًشجَ ّستٌذ اجرا هیگردد.ًَت: تخفیف فبهیلی ثِ 

از قجَل شذُ ّبی  ثرای داًشجَیبى کِ از طرف ٍزارت تحظیالت ػبلی  10ٍ % 20، %25تخفیف % (8

 داًشجَ از ایي تخفیف استفبدُ کردُ اًذ( 393)تب کٌَى هؼرفی شذُ اًذ ثرای هقطغ لیسبًسکبًکَر 

ًْبد  85آًرا داًشگبُ اثي سیٌب ٍ % 15کِ % جٌجش رٍشٌبییثرای خبًَادُ ّبی شْذای ثَرس کبهل  (9

 داًشجَ از ایي تخفیف استفبدُ کردُ اًذ( 3) خیرُ ثِ هَجت تفبّن ًبهِ ثرای هقطغ لیسبًس

 )ٍزارت دفبع، ٍزارت داخلِ ٍ ریبست اهٌیت هلی( کشَراز طرف کِ  یداًشجَیبًثرای  تخفیف %10  (10

 اًشجَ از ایي تخفیف استفبدُ کردُ اًذ(د 6) هؼرفی شذُ اًذ ثرای هقطغ لیسبًس

هقطغ  هؼرفی شذُ اًذ ثرای شَرای ّسارُ ّبی اّل سٌتاز طرف کِ تخفیف ثرای داًشجَیبى  %75 (11

 داًشجَ از ایي تخفیف استفبدُ کردُ اًذ( 3) لیسبًس

ٍ جبهؼِ کِ از طرف شَرای اسوبػیلیبى ٍ کٌسَلی آغب خبى  یثرای داًشجَیبً 10ٍ % 30تخفیف %  (12

 داًشجَ از ایي تخفیف استفبدُ کردُ اًذ( 37) هؼرفی شذُ اًذ ثرای هقطغ لیسبًسهذًی 

 

 داًشجَ از ایي تخفیف استفبدُ کردُ اًذ( 642) 1392سبل تب  ثرای خبًن ّب   20تخفیف %   (13
 

 نياد ىابورسیو   -3

ًْبد ّبی ب ادارات، ًْبدّبی اجتوبػی ٍ ًبهِ ّوکبری هٌؼقذُ هیبى داًشگبُ اثي سیٌب ثثر اسبس تفبّن

در داًشگبُ اثي ٍ افراد کن ثضبػت  ، فبهیل شْذا ٍ هؼلَلیيکبرهٌذاى خبًن،ثرای هحظالى کِ خیریِ 

 سیٌب ثَرس دادُ اًذ:

داًشجَ از ایي تخفیف استفبدُ  49) هقطغ لیسبًسثرای هخظَص خبًن ّب پرهَت  کبهلثَرسیِ  (1

 کردُ اًذ(

 هقطغ هبستریثرای کبرهٌذاى ٍزارت ػذلیِ داًشجَ(  9ٍزارت ػذلیِ ) کبهلثَرسیِ  (2

 داًشجَ( ثرای هقطغ لیسبًس 105ثٌیبد اهبم حسیي )کبهل ثَرسیِ  (3

 هقطغ هبستریهحکوِ ثرای ُ کبرهٌذاى لَی حٌبرًَالی ٍ ستر (داًشجَ IDLO - 36) کبهل ثَرسیِ (4

 ثرای هقطغ لیسبًسثضبػت ٍ ًیبزهٌذ  داًشجَیبى کنداًشجَ(  27ثٌیبد ثبثِ هساری ) 30ثَرسیِ % (5
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ایي  کِ کردًذهیاز ایي ثَرس استفبدُ داًشجَ(  900) طی چٌذ سبلثٌیبد هْرگبى  25ثَرسیِ % (6

در ًظر گفتِ شذُ  ثرای هقطغ لیسبًسداًشجَیبى کن ثضبػت، شْذا ٍ هؼلَلیي ٍ ًیبزهٌذ ثَرس ثرای 

 .قرار داشتتحت حوبیت ایي ثٌیبد  1393تب سبل قبثل رکر است کِ ایي ثَرس  ٍ

 ثرای هقطغ هبستریکبرهٌذاى لَی حٌبرًَالی داًشجَ(  78لَی حٌبرًَالی ) 30ثَرسیِ % (7
 

 خیر افرادبورسیو  -4

ًبهِ ّوکبری هٌؼقذُ هیبى داًشگبُ اثي سیٌب ثب افراد خیر کِ ثرای هحظالى کن ثضبػت، ثر اسبس تفبّن

 سیٌب ثَرس ًوَدُ اًذ:فبهیل شْذا ٍ ًیبزهٌذ در داًشگبُ اثي 

 100فیس % داًشگبُ اثي سیٌب ، استبد ٍ ػضَ ّیئت ػلویػضَ ّیئت هؤسس داکتر ػجذاهلل شفبیی (1

 10) فیس تحظیلی طذیق هرادی را ًقذآ پرداخت هیکٌذ 20فیس تحظیلی ًؼوت اهلل هحوذی ٍ %

 .داًشجَ از ایي ثَرس استفبدُ کردُ اًذ(

جَ از ایي داًش 3فیس تحظیلی  100% استبد در داًشگبُ خبتن الٌجییي ػجذالؼلی هحوذیداکتر  (2

 ثَرس استفبدُ کردُ اًذ کِ اػضبی خبًَادُ شْذای داًبیی کَرس هَػَد ّستٌذ.

ایي ثَرس  داًشجَ 45فیس تحظیلی ) 25%  تبجر هلی هقین کشَر ّبلٌذ هحوذ آطف احوذی (3

 .اداهِ داشت 1393( ًقذآ پرداخت هی ًوَد تب سبل استفبدُ ًوَد

 


